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Z racji obszerności treści podajemy tylko kilka szczegółowo rozpisanych wypowiedzi w odcinkach.
W pozostałych zarys treści w danym temacie w formie streszczenia.

Filmy nagrywane w zachodniopomorskim
Odcinek 1 Bioróżnorodność czym jest i czy jest nam potrzebna?
Lokalizacje nagrań – Ogród Botaniczny w Niegoszczy
Prowadzący – Paweł Kaźmierski
Termin nagrania – maj 2022
Wstęp lektorski do pierwszego odcinka
Witamy  Was  w  nowej  serii  edukacyjnej  EkoKapitał  czyli  bioróżnorodność  wokół  nas.
Gospodarzami  programów  będą  ogrodnicy  z  powołania  Katarzyna  Belligham  z  ogrodu  w
Zgorzałym  w  województwie  pomorskim  oraz  Paweł  Kaźmierski  z  Ogrodu  Botanicznego  w
Niegoszczy w województwie zachodniopomorskim.
Żyjemy na błękitnej planecie. Jest ona dla nas ludzi i niezliczonej liczby innych gatunków jedynym
domem jaki znamy. Ziemia, dzięki swojej budowie, odległości od słońca i obfitości wody, stała się
kolebką  dla  życia.  Przez  miliardy  lat  życie  wytworzyło  wręcz  niewyobrażalną  dla  człowieka
zmienność  gatunków.  Widząc  pierwszy  raz  na  zdjęciu,  ekranie  czy  na  żywo  nieznany  nam
wcześniej  gatunek  rośliny,  grzyba  czy  zwierzęcia  możemy pomyśleć,  że  pochodzi  on  z  innej
planety. Ależ skąd on był i jest od samego początku swojego istnienia naszym sąsiadem dalszym
lub bliższym. Twórcy filmów wykorzystują nader często do tworzenia potworów z obcych światów
stworzenia żyjące w tropikalnej dżungli lub w oceanicznych głębinach. Wydają się one nam tak
egzotyczne,  dziwne  i  obce  a  są  produktem bioróżnorodności  tu  na  ziemi.  Bioróżnorodność  to
biologiczna zmienność i bogactwo genetyczne wszystkich żywych organizmów żyjących na ziemi
we wszystkich  możliwych  ekosystemach.  Bioróżnorodność  jest  nam ludziom bardzo  potrzebna
bowiem jest ona podstawą naszej biologicznej egzystencji na błękitnej planecie. Dzięki niej żyjemy
i  możemy korzystać  z  wielu usług ekosystemowych a  sama bioróżnorodność jest  największym
kapitałem Ziemi. Bez niej byłaby tylko zlepkiem minerałów krążącym wokół swojej gwiazdy w
kosmicznej pustce.
Konspekt wypowiedzi prowadzącego
Potrzebne  będą  przebitki  z  okolicy  -  las,  łąka,  pole,  jezioro,  morze.
Wypowiedzi prowadzącego nagrywamy w ogrodzie botanicznym w Niegoszczy.
Pierwszy odcinek może wydać się Wam nudny, nasycony dziwnymi terminami, które na pierwszy
rzut  oka  nie pasują do przyrody.  Będę w nim wprowadzać Was w zagadnienia i  definicje  aby
przybliżyć Wam przesłanie tej serii edukacyjnej i jej cel.
Bioróżnorodność kształtowała się na przestrzeni  miliardów lat.  Zawsze jest stanem chwilowym,
przejściowym.  Ulega  stałym  zmianom  jakościowym  i  ilościowym  wynikającym  z
przystosowywania  się  żywych istot  do panujących warunków w środowisku i  jego  naturalnych
zmian.  Dla  zachowania  życia  na  naszej  planecie  jest  kluczowa  bowiem umożliwia  adaptację  i
przetrwanie. W dziejach ziemi dochodziło już kilkakrotnie do masowego wymierania gatunków.
Miało to miejsce w ordowiku, dewonie, permie, triasie i kredzie. Życie traciło znaczną część swojej
bioróżnorodności. Zwalniały się nisze w ekosystemach, które po ustabilizowaniu się warunków w
środowisku  zapełniały nowe gatunki.  No dobrze powiecie,  jak życie radziło  sobie z  masowym
wymieraniem już kilka razy w przeszłości to czy nie poradzi sobie i teraz? Tak owszem poradzi
tylko my raczej tego jako cały gatunek możemy tego nie doczekać. Procesy chemiczne, fizyczne i
biochemiczne z czasem zutylizują nasze odpady i zetrą w proch wszelkie osiągnięcia i wytwory
naszej  myśli.  Wizja  apokaliptyczna  ale  scenariusz  przy  naszych  obecnych  zachowaniach
konsumenckich całkiem realna.  Zwróćcie uwagę na podobieństwa w budowie żywych stworzeń
pochodzących z różnych grup pojawiających się na planecie w różnych epokach geologicznych a
żyjących w tych samych środowiskach. Takim wzorcowym przykładem mogą być ryby, delfiny
oraz wymarłe ichtiozaury. Fizyka narzuca biologii pewne stałe rozwiązania. Takie podobieństwa



niespokrewnionych  grup  nazywamy  konwergencją.  Bioróżnorodność  należy  rozumieć  jako
bogactwo  biologiczne  na  poziomie  ekosystemów,  gatunków  w  ekosystemie  i  puli  genowej  w
populacji danego gatunku.
Kolejnym pojęciem jakie chcę Wam wyjaśnić są usługi ekosystemowe. Są one ściśle powiązane z
ekonomią  ekologiczną  i  kapitałem  naturalnym.  Są  wkładem  naturalnych  ekosystemów  w
budowanie  dobrobytu  człowieka.  Możemy je  również  zdefiniować  jako  dochód  wynikający  z
kapitału naturalnego. Celem tego pojęcia jest zobrazowanie językiem finansów wartości środowiska
przyrodniczego  i  tym  samym  zachowanie  go  w  możliwie  stabilnym  stanie.  Gretchen  Daily
zdefiniowała  usługi  ekosystemowe  jak  ogół  stanów  i  zjawisk  zachodzących  w  naturalnych
ekosystemach w części ożywionej i nieożywionej dzięki którym my ludzie mamy zapewniony byt
fizyczny. Ponadto utrzymują bioróżnorodność i produkcję dóbr ekosystemowych, które są dla nas
ważne  ekonomiczne  jak  owoce  morza,  drewno,  biopaliwa,  celuloza,  substancje  bioaktywne
wykorzystywane  w  medycynie  oraz  wszelkiego  rodzaju  substancje  będące  substratem  dla
przemysłu. Usługi ekosystemowe to także zdolność do biologicznego pochłaniania i przetwarzania
substancji  odpadowych,  regeneracji  a  także  zapewnienia  potrzeb  emocjonalnych  człowieka  jak
niematerialne potrzeby doznań estetycznych czy kulturowych.  Zasadniczo usługi  ekosystemowe
zostały podzielone na cztery grupy. Grupa pierwsza usługi produkcyjne obejmujące żywność, wodę,
surowce,  zasoby  energii,  profarmaceutyki  i  elementy  ożywione  i  nieożywione  służące  do
zdobnictwa.  Grupa  druga  usługi  regulujące  obejmuje  procesy  związane  z  regulacją  jakości
powietrza, klimatu, łagodzeniem ekstremalnych zjawisk klimatycznych, obiegu wody w przyrodzie,
przeciwdziałaniu  erozji  gleb,  retencji  wody,  pojętej  w  szerokiej  zakresie  żyzności  gleb  i  jej
wzmacnianiu oraz produktywności upraw w postaci zapylania kwiatów oraz kontroli biologicznej
populacji  organizmów  szkodliwych.  Grupa  trzecia  usługi  przestrzeni  życiowej  polega  na
zapewnieniu  siedlisk  dla  gatunków  wędrownych  oraz  utrzymania  dużej  zmienności  w  puli
genetycznej.  Ostatnia,  czwarta  grupa  to  usługi  kulturalne  stymulujące  u  człowieka  bodźce
estetyczne, to również możliwość czynnej rekreacji, turystyki, poszukiwania inspiracji dla kultury,
sztuki, designu oraz doświadczenia duchowe i wspomaganie rozwoju poznawczego.
W odcinku padło wcześniej hasło kapitał naturalny. Co to takiego ten kapitał naturalny? Kapitał
naturalny to wszystkie zasoby na powierzchni ziemi i w jej wnętrzu użyteczne dla człowieka ale
przez  niego  nie  wytworzone.  Dzieli  się  na  zasoby  odnawialne  w  postaci  energii  słonecznej,
geotermalnej,  wiatru  i  wody,  żyzności  gruntów,  produktywności  ekosystemów,  powietrza,  wód
słodkich i morskich oraz zasoby nieodnawialne jak gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel, torf czy rudy
metali.  Ekonomiści  środowiska  błędnie  upraszczają  charakterystykę  kapitału  naturalnego
sprowadzając go wyłącznie do pierwotnych czynników produkcji z cechą doskonałej substytucji.
Nie  wszystkie  zasoby  są  odnawialne  a  ich  podaż  jest  ograniczona  jak  w  przypadku  kopalin
organicznych i mineralnych. Każdy element kapitału naturalnego reprezentuje określone wartości
materialne  i  niematerialne  dla  człowieka  na  które  składają  się  dobra  ekologiczne,  społeczno-
kulturalne i ekonomiczne. Wymienione dobra razem tworzą wartość całkowitą. 
Ekonomia  ekologiczna  analizuje  i  opisuje  procesy  gospodarcze,  społeczne  i  ekologiczne  jako
podstawę  zrównoważonego  rozwoju.  Pozornie  tylko  nasza  ekonomia  oderwana  jest  od  praw
naturalnych. W przyrodzie nigdy nie ma wzrostu danego parametru ekosystemu czy to ożywionego
czy  nieożywionego  w  nieskończoność.  Ograniczona  podaż  danego  czynnika  ogranicza  rozwój
poziomu do pewnego poziomu mimo podaży innych czynników. Stąd i w naszej ludzkiej ekonomii
coraz częściej  mamy do czynienia z kryzysami rynkowymi wynikajacymi z błędnych założeń i
zachowań  o  charakterze  paniki  uczestników  rynku.  W  odróżnieniu  od  ekonomii  środowiska
ekonomia  ekologiczna  odwołuje  się  do  paradygmatu  ekologii  natomiast  ta  pierwsza  do
paradygmatu ekonomizacji środowiska. Głównymi kategoriami ekonomii ekologicznej są kapitał
naturalny,  sprawiedliwość  wewnątrzpokoleniowa,  międzypokoleniowa  i  międzygatunkowa,
zrównoważony  rozwój  oraz  efekty  zewnętrzne.  Wyrosła  na  gruncie  krytyki  ekonomii
neoklasycznej.  Z punktu widzenia zaspokojenia naszych potrzeb obecnie  nie  mamy możliowści
powrotu  do  gospodarki  naturalnej  kiedy każdy producent  wytwarzał  produkty tylko  na  własne
potrzeby  będąc  tym  sposobem  konsumentem  dóbr  przez  siebie  wytworzonych.  Taka  forma



gospodarki  istniała  od  czasów  wspólnot  pierwotnych  poprzez  niewolnictwo  do  feudalizmu  i
zakończyła  się wraz z  nastaniem kapitalizmu.  Przy dzisiejszym poziomie rozwoju cywilizacji  i
techniki  raczej  trudno  sobie  wyobrazić  aby  każdy  z  nas  samodzielnie  produkował  dla  siebie
żywność, ubranie, gadżety elektroniczne czy samochód. Nasz gatunek niczym kolonia mrówek czy
terminów uzyskała skraje specjalizacje wytwórcze i odbiorcze.
Jak widzicie skoro teoretycy ekonomii mogli zmienić swoje podejście do świata to i my możemy
zmienić swoje do środowiska i bioróżnorodności. Zawdzięczamy jej nasze istnienie jako gatunek i
jednostki.  A jednocześnie przez nasze świadome czy też nieświadome działania ograniczamy ją
systematycznie od kilkuset lat. Nasza inteligencja, pomysłowość i ciekawość świata sprowadziły
nas do punktu w jakim obecnie się znajdujemy. Z jednej strony korzystamy z naszych osiągnięć z
drugiej niszczymy środowisko aby zaspokoić nasze wciąż rosnące potrzeby. Wielu uczonych mówi,
iż żyjemy w epoce geologicznej antropocenie, która zaczęła się wraz z narodzinami kapitalizmu i
ery  przemysłowej.  Okresie  w  którym  mamy  do  czynienia  z  nowym  początkiem  zaniku
bioróżnorodności,  zmianami klimatycznymi, zmianami wyglądu powierzchni ziemi,  eksploatacją
złóż i zanieczyszczeniem środowiska. 
Wraz  z  Katarzyną  Bellingham z  ogrodu w Zgorzałym w kolejnych  odcinkach  będziemy Wam
mówić o bioróżnorodności na obszarach wiejskich i miejskich. O tym jak możecie o nią zadbać we
własnym otoczeniu. Co i jaki sposób zagraża bioróżnorodności. Poznacie sekrety naszych ogrodów.
Co w nich robimy aby były atrakcyjne nie tylko dla ludzi. Wybierzemy się też na wycieczki w
najbliższej okolicy aby pokazać Wam praktycznie to o czym mówimy.
 
Odcinek  3  Księżniczka  Brassica  z  domu  oleracea  czyli  jak  człowiek  udomowił  rośliny  i
wykorzystuje naturalną bioróżnorodność 
Lokalizacje nagrań – Ogród Botaniczny w Niegoszczy – szklarnia, ogród warzywny, kolekcja roślin
(modrak)
Prowadzący – Paweł Kaźmierski
Termin nagrania – maj 2022
Wstęp lektorski do drugiego odcinka
Do  czasu  kiedy  nasi  praprzodkowie  prowadzili  myśliwsko-zbieracki  tryb  życia,  wędrując  w
poszukiwaniu obfitych łowisk oraz miejsc dogodnych na przetrwanie zimy nasz gatunek nie był
zbyt  liczny.  Grupy  myśliwskie  były  odizolowane  od  siebie  z  racji  obszaru  potrzebnego  dla
wyżywienia naszych ofiar.
Odkrycie  przez  człowieka  rolnictwa,  magazynowanie  pożywienia  w  postaci  ziarniaków  zbóż
zasobnych  w  wysokoenergetyczne  węglowodany,  udomowienie  zwierząt  i  osiadły  tryb  życia
przyczyniły się do wzrostu liczby ludzi w grupach. 
Paradakslonie ta obfitość pokarmu spowodowało pojawienie się wielu chorób odzwierzęcych jak
gruźlica, wąglik czy tyfus oraz pewnych niedogodności ze strony przewodu pokarmowego oraz
układu hormonalnego jak nietolerancja laktozy i skłonność do cukrzycy. Dieta prarolników była
bardzo uboga pod względem składu produktów i opierała się głównie o ziarna zbóż. Natomiast u
ludzi czerpiący z darów natury posiłki były o niebo lepiej zbilansowane pod względem odżywczym.
U myśliwych-zbieraczy od 65 do 70% diety stanowiły nieprzetworzone rośliny w postaci owoców,
fragmentów  wegetatywnych,  nasion  czy  orzechów.  Pozostałe  35-30%  stanowił  pokarm
pochodzenia zwierzęcego. Społeczności myśliwsko-zbierackie jadały mięso upolowanych zwierząt
ale nie stroniły też od spożywania owadów ich larw czy jaj ptaków i gadów.
Konspekt wypowiedzi prowadzącego
Potrzebne będą przebitki z ogrodu – różne gatunki roślin użytkowych, kłosy i rośliny pszenicy
płaskurki oraz pola z uprawami rolnymi.
Ludzie odkrywali rolnictwo kila razy w różnym czasie na różnych kontynentach, niezależnie od
siebie w Azji, Afryce i obu Amerykach. Prawdopodobnie pierwsze wynalezienie rolnictwa miało
miejsce 12 tysięcy lat temu na obszarze Żyznego Półksiężyca na Bliskim Wschodzie. Geograficznie
obszar ten możemy powiązać z teren obecnego Egiptu, Izraela, Syrii i Iraku. A jak mogło wyglądać
wynalezienie rolnictwa? Prawdopodobnie zbieracze nasion traw zauważyli, że zagubione nasiona



kiełkują po deszczu. Zaczęli więc celowo gubić ziarniaki w pewnych, znanych sobie miejscach a
następnie  przychodzili  kiedy  dojrzewały.  Przez  wiele,  wiele  lat  początkowo  nieświadomie
dokonywano selekcji kłosów traw, które odznaczały się korzystynymi cechami jak wielkość i liczba
ziarniaków.  W ten  sposób człowiek stał  się  hodowcą.  Z  biegiem lat  wytworzyły się  populacje
znacznie odbiegające od form wyjściowych. Jednym z pierwszych zbóż uprawianych świadomie
przez człowieka była i jest do dziś pszenica płaskurka. Dała ona potem początek dwóm kolejnym
gatunkom zbóż a mianowicie pszenicy twardej i orkiszowi.
W przypadku zwierząt udomowianie polegało na wyborze osoboników o łagodnym usposobieniu.
Duże  zwierzęta  o  długim cyklu  rozrodczym jak  bydło  i  konie  były wykorzystywane  jako  siła
robocza i źródło melka, jedynie w ostateczności jako mięso. Średnie i małe zwierzęta o stosunkowo
krótkim cyklu rozrodczym jak świnie, kozy, owce, drób głównie na mięso ale również jako źródło
wełny, puchu, jaj czy mleka. Dwa drapieżne gatunki w zasadzie udomowiły nas ludzi. Pierwszym z
nich jest pies powstały 40-15 tysięcy lat temu czyli  w czasach gospodraki łowiecko-zbierackiej.
Drugi  z  nich  kot  towarzyszy nam,  według  różnych  szacunków,  od  9,5  do  6  tysięcy lat  temu.
Udomowił  się  w  czasie  kiedy prowadziliśmy już  osiadły tryb  życia.  Co do  zasady to  gatunki
drapieżne  są  bardzo  trudne  do  udomowienia  i  dla  ludzi  stanowiły  naturalną  konkurencję  w
zdobywaniu pożywienia a często stanowiły wręcz śmiertelne zagrożenie. A my ludzie nie lubimy
konkurencji.
Udomowienie kolejnych  gatunków roślin  wynikało zapewne z chęci  wzbogacenia diety opartej
głównie na ziarnach zbóż ale też i z odkrywania i zasiedlania przez naszych przodków nowych
obszarów.  Pojawienie  się  w  naszym  jadłospisie  nowych  rodzajów  pokarmu  powodowało
powstawanie adaptacji ze strony układu pokarmowego. Żując chleb czujemy po pewnym czasie
lekko słodkawy smak co jest skutkiem działania amylazy ślinowej – enzymu trawiącego wstępnie
skorbię zawartą mące. Społeczności odżywiające się w znacznych ilościach mlekiem krowim czy
kobylim utrzymały zdolność syntezy laktazy, enzymu trawiącemu laktozę czyli cukier mlekowy, w
dorosłości długo poza okresem wczesnego dzieciństwa.
Dziś nie wyobrażamy sobie naszej kuchni bez ziemniaków, fasoli, pomidorów, kukurydzy i wielu
innych gatunków roślin. Ale czy zdajemy sobie sprawę skąd te gatunki pochodzą i jak wyglądali ich
przodkowie? Nawet dziś, często jadąc samochodem, mijamy rosnące w rowach i na poboczach dróg
łany  dzikiej  marchwi  nie  mając  nawet  o  tym  pojęcia.  Wielu  przodków  popularnych  warzyw,
owoców i zbóż dziś już nie występuje w naturze. Ich geny przetrwały w roślinach uprawnych. W
historii udomowienia bywało, że zwierzęta pomagały nam ludziom dokonując pierwszej selekcji.
Jabłka pochodzą od dzikiego gatunku jabłoni Siwersa. Dziś zasięg występowania tego gatunku jest
bardzo ograniczony. Dawniej na Kaukazie rosły całe lasy złożone praktycznie tylko z drzew jabłoni
Siwersa  i  wszystkożerne  niedźwiedzie  były  testerami  owoców.  Rozsiewały  wraz  z  odchodami
nasiona z tych jabłoni, które miały duże i słodkie owoce pozbawione naturalnej cierpkości. Ludzie
trafili  praktycznie  na  gotowe,  nic  tylko  brać  i  sadzić  w  pierwszych  sadach  w pobliżu  swoich
siedzib. Nauczyliśmy się też, obserwując przyrodę, że można rozmnażać drzewa i krzewy owocowe
przez szczepienie na ablaktację – zbliżenie. Z czasem posiadaliśmy obecną praktyczną wiedzę w
tym zakresie w licznych technikach okulizacji i szczepienia.
Flora  daje  nam  ogromne  możliwości  zaspokojenia  naszego  głodu.  Dzięki  naszej  niespożytej
ciekawości  świata  i  jego  odkrywaniu,  pracy  w  zespole  i  uczeniu  się  wzbogaciliśmy  nasz
początkowo  ubogi  jadłospis  pierwszych  rolników.  Możemy  wykorzystywać  kulinarnie  wiele
gatunków roślin dzikich i  uprawnych. Sporo gatunków warzyw odrzuciliśmy z naszego stołu z
uwagi  na wysokie uprzemysłowienie  produkcji  rolnej  oraz  nasze lenistwo.  Obserwuję z  dużym
zażenowaniem jak na obszarach wiejskich ludzie kupują w sklepach marchew, cebulę czy buraki
zamiast wykorzystać skrawek ziemi, której mają sporo przy domu, na ogród warzywny. Poza tym
za  obecnością  pewnych  roślin  w  naszej  codziennej  diecie  przemawiają  względy  kulturowe,
ekonomiczne techniczne i technologiczne. Uważam, że powinno się jeść pokarm pochodzący ze
strefy klimatycznej  w której  żyjemy.  Do niego jesteśmy przyzwyczajeni  biologicznie.  Pokarmy
powstałe  z  produktów  odległych  nam  geograficznie,  dla  nas  egzotyczne  mogą  nam  nieźle
namieszać w jelitach. W ten sposób zmniejszmy również ślad węglowy związany z transportem



produktów spożywczych z pola na nasz stół. 
Przez  tysiące  lat  prowadzenia  selekcji  roślin  tak  aby  wykorzystać  ich  cechy  nam  przydatne
zmieniliśmy znacznie ich wygląd. Wyobraźcie sobie, że dzikie pomidory mają owoc jagodę bo tak
botanik nazwałby ten typ owocu wielkości czerwonej porzeczki. Przy takim pomidorze pomidorki
koktajlowe to  prawdziwe giganty nie  mówiąc  już  o malinowych czy bawolich sercach.  Dzikie
jabłka mają owoce średnicy 2-3cm a jak duże są współczesne odmiany w marketach? No fakt tutaj
pomogły nam niedźwiedzie ale sporo jest też w tym naszej pracy. Dzikie czereśnie są nader słodkie
i aromatyczne tylko miąższ okrywający pestkę jest bardzo skromny. Dzika marchew, protoplastka
naszej  marchwi z marketów, rosnąca na poboczach dróg dość pospolicie,  ma korzenie grubości
wkładu do długopisu w kolorze biały, kremowym, żółtym i fioletowym, o silnym marchwiowym
zapachu i z racji tak mikrego korzenia bywa rośliną jednoroczną. My ludzie w drodze selekcji w
naszych  odmianach  marchwi  uprawnej  cechę  kwitnienia  w  pierwszym  roku  praktycznie
wyeliminowali. 
Bohaterka  tego  odcinka księżniczka Brassica  z  domu oleracea  czyli  kapusta  warzywna wydała
wiele odmian botanicznych. Dzika kapusta warzywna przypomina coś na kształt rzepaku. Można ją
spotkać na morskich wybrzeżach Wielkiej  Brytanii i  północnej  Hiszpanii  i  sama w sobie bywa
rośliną jednoroczną, dwuletnią i nawet byliną. My możemy zajadać się kilkoma jej odmianami przy
czym spożywamy różne jej części. Z brukselki, jarmużu i kapusty głowiastej białej, czerwonej i
włoskiej liście, z kalarepy łodygę, z brokułu kwiatostan a z kalafiora merystem, z którego dopiero
ma powstać kwiatostan. Czy jest drugie tak wszechstronne warzywa jak nasza księżniczka kapusta
warzywna? Zresztą do dworu naszej księżniczki należą również rzepak i brukiew.
 
Odcinek 5 Co praktyczniejsze monokultura czy bioróżnorodność?
Lokalizacje  nagrań – Ogród  Botaniczny w Niegoszczy,  uprawy polowe i  użytki  zielone wokół
ogrodu
Prowadzący – Paweł Kaźmierski
Termin nagrania – maj 2022
W tej części programu będziemy prezentować i omawiać tworzone przez człowieka na potrzeby
wielkotowarowej produkcji rolnej monokultury ze szczególnym uwzględnieniem ich „jałowości”
biologicznej,  stałemu  zaburzeniu  fizjologii  gleby  wywołanej  orką,  chemizacji  nawozowej  i
pestycydowej, narażeniu na erozję wywołaną brakiem okrywy roślinnej. 
W kontrze do upraw polowych pokażemy użytki zielone ze stałą okrywą roślin, w miarę zasobną w
gatunki zielne oraz rabaty w ogrodzie botanicznym o glebie wyściółkowanej materią organiczną, o
stosunkowo dużym składzie florystycznym gdzie przedkłada się nad pestycydy metody biologiczne
i stosuje się uprawę roślin metodą bez kopania ziemi „no dig”. Szpadel używamy tylko do sadzenia
roślin a nie przewracania gleby.
 
Odcinek 7  Cudze chwalicie  a  swojego nie znacie czyli  wilgotna rabata bylinowa z odmian
gatunków rodzimych cz. 1
Lokalizacje nagrań – Ogród Botaniczny w Niegoszczy, kolekcja kosaćca syberyjskiego, wilgotna
rabata polska
Prowadzący – Paweł Kaźmierski
Termin nagrania – czerwiec 2022
W tej części programu będziemy prezentować i omawiać możliwości jakie daje nam wykorzystanie
rodzimych gatunków bylin i ich odmian hodowlanych w tworzeniu aranżacji w przestrzeni zieleni
urządzonej. Jest to kontra wobec powszechnego, bezmyślnego sadzenia bylin obcego pochodzenia,
często  o  inwazyjnym  charakterze.  Powiemy  na  jakie  cechy  roślin  należy  zwracać  uwagę,  że
możemy czerpać inspirację wprost z natury. 
Przy dynamicznie  zmieniającej  się  pogodzie  w sezonie  wegetacyjnym tworzenie  rabat  z  roślin
rosnących na stanowiskach wilgotnych jest  pewną adaptacją do zmian klimatycznych w postaci
tworzenia czasowych płytkich rozlewisk czy to w ogrodzie czy na terenach publicznych. Rośliny
poprzez powierzchnię swoich liści szybciej osuszą teren w drodze transpiracji niż samego tylko



parowania  z  powierzchni  gleby.  Powiemy  o  legalnym  pozyskiwaniu  roślin  ze  szkółek  i
samodzielnego zbioru nasion z pospolitych gatunków. 
Tego typu nasadzenia bylinowe można połączyć z drzewami i krzewami na stanowiska wilgotne
tworząc bogatszy sztuczny ekosystem w małej skali.
 
Odcinek 9 Nie zawsze trzeba sadzić magnolie czyli rodzime drzewa i krzewy w ogrodzie cz. 1
gatunki odporne na suszę 
Prowadzący – Paweł Kaźmierski
Lokalizacje  nagrań  –  Ogród  Botaniczny  w  Niegoszczy,  kolekcja  drzew  polskich
Termin nagrania – czerwiec 2022
W tej części programu będziemy prezentować i omawiać kultywary rodzimych gatunków drzew i
krzewów liściastych takich jak klon jawor, klon polny, dąb bezszypułkowy, głóg jednoszyjkowy. W
trakcie filmu widzowie zapoznają się z cechami użytkowymi wybranych kultywarów na żywym
materiale.
Omówione zostaną następujące kwestie wykorzystania rodzimych gatunków drzew i krzewów w
środowisku poddanym presji człowieka:

· wykorzystanie gatunków odpornych na suszę do tworzenia szpalerów śródpolnych,

· odtwarzanie zadrzewień na nieużytkach rolnych,

· zwiększenie bioróżnorodności rodzimych gatunków drzew i krzewów poprzez wprowadzenie
do nasadzeń kultywarów.

 
Odcinek 11 Nie zawsze trzeba sadzić magnolie czyli rodzime drzewa i krzewy w ogrodzie cz. 2
gatunki na stanowiska wilgotne 
Prowadzący – Paweł Kaźmierski
Lokalizacje  nagrań  –  Ogród  Botaniczny  w  Niegoszczy,  kolekcja  drzew  polskich
Termin nagrania – czerwiec 2022
W tej części programu będziemy prezentować i omawiać kultywary rodzimych gatunków drzew i
krzewów  liściastych  takich  jak  klon  zwyczajny,  dąb  szypułkowy,  lipa  drobnolistna,  lipa
szerokolistna,  buk  zwyczajny,  grab  pospolity,  olsza  czarna,  olsza  szara,  bez  czarny,  leszczyna
pospolita. W trakcie filmu widzowie zapoznają się z cechami użytkowymi wybranych kultywarów
na żywym materiale.
Omówione zostaną następujące kwestie wykorzystania rodzimych gatunków drzew i krzewów w
środowisku poddanym presji człowieka:

·  wykorzystanie  gatunków  siedlisk  mokrych,  bagiennych  do  tworzenia  miejsc  czasowego
gromadzenia wód opadowych na obszarach zurbanizowanych

· odtwarzanie zadrzewień na nieużytkach rolnych,

· zwiększenie bioróżnorodności rodzimych gatunków drzew i krzewów poprzez wprowadzenie
do nasadzeń kultywarów.

 
Odcinek  13  Cudze  chwalicie  a  swojego  nie  znacie  czyli  sucha  rabata  bylinowa  z  odmian
gatunków rodzimych cz. 2
Lokalizacje nagrań – Ogród Botaniczny w Niegoszczy
Prowadzący – Paweł Kaźmierski
Termin nagrania – lipiec 2022
W tej części programu będziemy prezentować i omawiać możliwości jakie daje nam wykorzystanie
rodzimych gatunków bylin i ich odmian hodowlanych w tworzeniu aranżacji w przestrzeni zieleni
urządzonej. Jest to kontra wobec powszechnego, bezmyślnego sadzenia bylin obcego pochodzenia,
często  o  inwazyjnym  charakterze.  Powiemy  na  jakie  cechy  roślin  należy  zwracać  uwagę,  że
możemy czerpać inspirację wprost z natury. 
Tego typu aranżacja jest szczególnie przydatna na gleby suche RV i RVI, zwłaszcza wobec długich



okresów bez opadów. Powierzchnia gleby porośnięta roślinami nie jest podatna na erozję wietrzną i
wodną, ma znacznie niższą temperaturę niż nagi grunt nie móiwąc już o powierzchni utwardzonej.
Powiemy o legalnym pozyskiwaniu roślin ze szkółek i samodzielnego zbioru nasion z pospolitych
gatunków.
Tego  typu  nasadzenia  bylinowe  można  połączyć  z  drzewami  i  krzewami  na  stanowiska  suche
tworząc bogatszy sztuczny ekosystem w małej skali.
 
Odcinek 15 Bogactwo roślin w ogrodzie czyli bary sałatkowe dla zwierzęcych wegetarian
Lokalizacje  nagrań –  Ogród  Botaniczny w Niegoszczy –  rabaty bylinowe,  trawnik  z  roślinami
dwuliściennymi jak koniczyna, mniszek, jastrzębiec, łąka kwiatowa
Prowadzący – Paweł Kaźmierski
Termin nagrania – lipiec 2022
W  tej  części  programu  będziemy  prezentować  i  omawiać  tworzenie  na  terenach  zielonych
prywatnych i publicznych miejsc sprzyjających zasiedleniu ich przez stawonogom. Zaproszenie do
naszych ogrodów i  parków owadów może w znacznym stopniu przyczynić się do ograniczenia
chemizacji naszego otoczenia i poprawy plonowania roślin zapylanych przez owady. Praktycznie w
każdym  ogrodzie,  czy  to  małym  czy  dużym  można  wygospodarować  miejsca  gdzie  będą  żyć
owady. 
W małych ogrodach, z uwagi na ograniczoną powierzchnię, można posadzić czy posiać gatunku
roślin będące pożytkami pokarmowymi dla pszczół, motyli i innych zapylaczy w formie rabat czy
łąki kwiatowej. W dużych natomiast możemy pokusić się o stworzenie baru sałatkowego dla larw
owadów poprzez pozostawienie kęp „chwastów” jak np. pokrzywa zwyczajna na potrzeby gąsienic
rusałek czy też posadzenie kopru włoskiego dla pazia królowej. 
Warto też stworzyć na wpółdzikie trawniki z dodatkiem koniczyny, mniszka czy jastrzębca koszone
tylko  kilka  razy  w  sezonie  aby  dać  możliwość  kwitnienia  roślinom  dwuliściennym  w  nich
rosnących a wykaszane przed wytworzeniem nasion. Aby osiągnąć taki efekt nie trzeba specjalnie
dosiewać nasion w/w roślin a zaprzestać stosowania herbicydów na rośliny dwuliścienne.
Cennymi pożytkami dla owadów wczesną wiosną są drzewa owocowe z rodziny różowatych jak
morele, brzoskwinie, jabłonie, śliwy, czereśnie czy wiśnie.
 
Odcinek 17 Czy ogród może być ostoją bioróżnorodności? 
Lokalizacje nagrań – Ogród Botaniczny w Niegoszczy – kolekcje bylin, łąka kwietna, domki dla
owadów
Prowadzący – Paweł Kaźmierski
Termin nagrania – lipiec 2022
W tej części programu będziemy prezentować i omawiać sposoby na podniesienie bioróżnorodności
w naszym otoczeniu. Dobrze zaprojektowany ogród z roślinnością dobraną do warunków lokalnych
pod względem wymagań siedliskowych nie stanowi potem problemu z jego bieżącą pielęgnacją.
Bazą  bioróżnorodności  w  każdym  ogrodzie  są  rośliny.  Jako  organizmy  samożywne  stanowią
podstawę łańcucha pokarmowego. Materia organiczna przez nie wytworzona karmi bezpośrednio
lub pośrednio zwierzęta, grzyby, bakterie, pierwotniaki.  Same z siebie stanowią ostoję dla życia
biologicznego. Uczestniczą w procesach glebotwórczych.  Bogactwo gatunków roślin i  ich form
biologicznych  w  ogrodzie  –  rośliny  zielne,  krzewy,  drzewa,  warunkuje  pojawienie  się  w  nim
zwierząt poszukujących miejsca do rozrodu, odpoczynku czy żerowania. Tyle daje przyrodzie samo
bogactwo gatunków w ogrodzie a nie współczesny ogród a'la wybieg dla „lwów salonowych” –
regularnie koszony trawnik złożony tylko z gatunków i odmian traw, utwardzone ścieżki i żywopłot
z żywotników, który może być tylko miejscem gniazdowania małych gatunków ptaków.
Poprzez  nasze  dodatkowe  działania,  jak  stworzenie  łąki  kwiatowej,  kępy  chwastów  dla  larw
owadów  czy  stworzenie  kilku  domów  dla  owadów,  możemy  znacznie  podnieść  w  ogrodzie
bioróżnorodność, wprowadzić stan równowagi (homeostazy) w naszym otoczeniu biologicznym. 
 
Odcinek 19 Rośliny jadą w podróż czyli o niechcianych gościach 



Lokalizacje  nagrań  –  Ogród  Botaniczny  w  Niegoszczy  (gablota  edukacyjna,  Kodeks  dobrych
praktyk w ogrodnictwie za GDOŚ, najbliższe stanowisko rdestowca ostrokończystego w okolicy)
Prowadzący – Paweł Kaźmierski
Termin nagrania – sierpień 2022
W tej części programu będziemy prezentować i omawiać problem zagrożenia dla bioróżnorodności
na  poziomie  zróżnicowania  gatunków w siedlisku  wywołanym świadomym lub  nieświadomym
przemieszczaniem  organizmów  przez  człowieka.  My  ludzie  praktycznie  od  samego  początku
wprowadzenia do naszej gospodarki rolnictwa przemieszczamy wraz z nami rośliny i zwierzęta.
Wraz  z  nimi  nieświadomie  przenosiliśmy  również  ich  patogeny  oraz  organizmy  im  i  nam
towarzyszące a niekonieczne pożądane w naszym otoczeniu. 
Problem  gatunków  obcych  dla  danego  siedliska  zaczął  narastać  wraz  ze  wzrostem  naszej
mobilności i odkrywaniem nowych kontynentów. Ludy podróżnicze z Europy i Azji przyczyniły się
w znacznym stopniu do wytępienia wielu gatunków poprzez zawleczenie na izolowane siedliska
szczurów i  świń.  Współcześnie  przyrodnicy z dużą obawą obserwują tendencję do sadzenia na
terenach zielonych gatunków egzotycznych. Wiele z nich, sadzonych w ogrodach czy parkach, jako
rośliny ozdobne „uciekło” z nich i zaczęło stanowić poważny problem w naturalnych ekosystemach
nie znajdując w nich swoich naturalnych oportunistów. 
Wobec powyższego uzasadnione jest  uczulenie społeczeństwa na ten rodzaj  zagrożenia poprzez
świadome sadzenie roślin obcego pochodzenia oraz racjonalne obchodzenie się z żywymi odpadami
z tych roślin aby nie stanowiły matecznika do rozwoju gatunków inwazyjnych w przyrodzie.
 

Odcinek 21 Czy warto uprawiać stare odmiany pomidorów czyli o różnorodności genetycznej
wytworzonej przez człowieka i potrzebie jej zachowania
Lokalizacje nagrań – Ogród Botaniczny w Niegoszczy - szklarnia
Prowadzący – Paweł Kaźmierski
Termin nagrania – sierpień 2022
W tej  części  programu  będziemy  prezentować  i  omawiać  konieczność  zachowania  w  różnego
rodzaju  instytucjach  starych  odmian  roślin  użytkowych.  Przed  erą  globalnego  transportu  i
gospodarki lokalne społeczności wytworzyły miejscowe odmiany populacyjne roślin użytkowych.
Odmiany  te  były  optymalnie  dostosowane  do  warunków  panujących  w  danym  siedlisku.
Oczywiście na przestrzeni  wielu pokoleń ulegała pewnym zmianom jakościowym ale zmiany te
wynikały z adaptacji roślin do warunków lokalnych. Jeszcze 100 lat temu istniały i były uprawiane
dość powszechnie  setki  odmian  w danym gatunku.  A dziś  ile  odmian jabłek  możecie  kupić w
markecie?  Kilka  góra  kilkanaście.  A z  czego  to  wynika?  Z  kreowania  naszych  potrzeb  przez
handlowców, masowej i taniej produkcji, standaryzacji. Szacuje się, że z uprawy wyszło ponad 90%
odmian roślin użytkowych. Część z nich jest nadal uprawiana przez amatorów i coraz więcej osób
interesuje się uprawą starodawnych odmian drzew i krzewów owocowych oraz jarzyn. 
Skoro teraz w marketach mamy tak ładne i estetyczne owoce i warzywa to czemu należy zachować
te  starocie  z  przeszłości?  Dla  zachowania  zmienności  genetycznej  w obrębie  gatunku tak  nam
potrzebną w przyszłości  do prowadzenia  prac hodowlanych w dobie zmian klimatycznych jako
adaptacja to nowej sytuacji na kuli ziemskiej. Ponadto wiele roślin związana jest z naszą kulturą i
tradycją.
 
Odcinek 23 „Czym jest nazwa? To, co zwiemy różą, pod inną nazwą równie by pachniało.”
(William Shakespeare, „Romeo i Julia”) Czyli kilka słów o „chwastach”
Lokalizacje  nagrań  –  Ogród  Botaniczny  w  Niegoszczy  kolekcje  bylin,  trawnik,  stanowiska
ruderalne w najbliższej okolicy, pola uprawne
Prowadzący – Paweł Kaźmierski
Termin nagrania – sierpień 2022
W tej części programu będziemy prezentować i omawiać pojęcie „chwastu” i „szkodnika”. Z naszej
ludzkiej perspektywy wszystko co zakłóca nasze plany, szczególnie te w ujęciu ekonomicznym, jest



dla  nas  szkodliwe.  Tymczasem dla  środowiska  naturalnego  im  większa  różnorodność  siedlisk,
gatunków w siedlisku czy zmienności genetycznej w danej populacji gatunku tym lepiej. Lepiej bo
daje  to  podstawy  do  ewentualnej  adaptacji  do  nowych  warunków.  Zawężanie  zmienności  do
praktycznie jednakowych osobników na danej powierzchni dla biologii jest wręcz szkodliwe. 
Występowanie w uprawach roślin nie stanowiących pożytku ekonomicznego owszem wprowadza
element konkurencji względem powierzchni, wody i nawozów ale równocześnie może przynieść
korzyści  w wymiarze  ekologicznej  jako  pożytki  dla  organizmów pożytecznych.  Chwast  można
zdefiniować jako roślinę w danym miejscu niepożądaną. Chwastem może być więc tulipan w łanie
pszenicy i pszenica na zagonie tulipanów. W siedliskach naturalnych lub ulegających naturalizacji
rośliny same  znajdują  swoje  miejsce  w  szeregu;  oczywiście  pomijając  te  obcego  pochodzenia
szczególnie o inwazyjnym charakterze. W siedliskach znajdujących się w równowadze szkodniki
nie występują, poza gatunkami inwazyjnymi intensywnie konkurującymi z lokalnymi.  Tworzone
przez  nas  ludzi  monokultury leśne  czy rolnicze  bardzo  sprzyjają  masowym pojawom zwierząt
roślinożernych.  Na  szczęście  w  technologii  rolniczej  i  ogrodniczej  dopuszczane  są  tzw  progi
szkodliwości. 
 
Odcinek 25 „Weź lupę popatrz pchła. Daj spokój pchła to też istota” (Jan Kaczmarek, „Do
serca przytul psa”) Słów kilka o wzajemnych relacjach gatunków w ekosystemach cz. 1
Lokalizacje nagrań – Ogród Botaniczny w Niegoszczy, łąka, las, tereny rolne
Prowadzący – Paweł Kaźmierski
Termin nagrania – wrzesień 2022
W tej części programu będziemy prezentować i omawiać pozytywne z naszego ludzkiego punktu
widzenia  oddziaływania  między  organizmami.  Będą  one  dotyczyć  relacji  dotyczących  roślin  z
innymi grupami organizmów. Rośliny korzystają z  pomocy zwierząt  w procesach rozmnażania.
Każdy z nas widział owady przysiadające na kwiatach. Zapylacze w zamian na nagrodę w postaci
słodkiego nektaru i pożywnego pyłku przenoszą ten drugi między kwiatami tego samego gatunku
rośliny.  Przez  tysiące  pokoleń  roślin  i  ich  zapylaczy doszło  do  często  skrajnej  specjalizacji  w
budowie  zarówno kwiatów jak i  aparatów gębowych owadów a także specyficznych zachowań
jednych  i  drugich.  Wytwarzanie  przez  rośliny  nasion  w  pożywnych  owocach  też  nie  jest
przypadkowe gdyż  zwierzęta roznoszą w ten sposób nasiona daleko od macierzystych okazów.
Sporo gatunków roślin z naszej strefy klimatycznej wykorzystuje mrówki do rozsiewania swoich
nasion zaopatrując je w tzw ciałko mrówcze elajosom – kopytnik, kokorycz, wilczomlecz, fiołek. 
Przejawem współzależności opartej na wzajemnej korzyści są chętnie zbierane przez nas owocniki
grzybów. Mikoryza,  bo o  niej  tu  mowa,  jest  zależnością  bardzo powszechną w świecie  roślin.
Niektóre gatunki roślin są wręcz od niej uzależnione i bez niej nie są zdolne na pewnych etapach
swojego rozwoju do życia. Partner grzybowy wydatnie zwiększa powierzchnię korzeni do poboru
soku glebowego, zapewnia ochronę przed patogenami glebowymi a roślina odpłaca się dostawami
asymilatów. Istnieje nawet odrębna grupa organizmów symbiotycznych porostów zwanych także
grzybami zlichenizowanymi.
Bez ciężkiej pracy grupy organizmów przetwarzających martwą materię organiczną bardzo szybko
wyczerpałyby się zasoby dwutlenku węgla w powietrzu i nastała epoka lodowcowa pokrywająca
obumarłe rośliny i zwierzęta grubą warstwą lodu. Drobne zwierzęta padlinożerne,  pierwotniaki,
bakterie i grzyby zapewniają obieg azotu, fosforu, węgla i mikroelementów w przyrodzie. To co
umiera  staje  się  pokarmem dla  nich  a  produkty  uboczne  ich  metabolizmu  w postaci  prostych
związków mineralnych wracają do obiegu i są ponownie dostępne dla roślin.
 
Odcinek 27 „Weź lupę popatrz pchła. Daj spokój pchła to też istota” (Jan Kaczmarek, „Do
serca przytul psa”) Słów kilka o wzajemnych relacjach gatunków w ekosystemach cz. 2
Lokalizacje nagrań – Ogród Botaniczny w Niegoszczy, łąka, las, tereny rolne
Prowadzący – Paweł Kaźmierski
Termin nagrania – wrzesień 2022
W tej części programu będziemy prezentować i omawiać negatywne z naszego ludzkiego punktu



widzenia oddziaływania między organizmami. Na potrzeby tego odcinka podzielimy niekorzystne
relacje między organizmami na dwie grupy. 
Pierwsza  grupa  dotyczy  zwalczania  konkurencji  aby  zapewnić  sobie  dostęp  do  składników
odżywczych i przestrzeni życiowej. Nie tylko zwierzęta toczą ze sobą wojny o tereny łowieckie czy
miejsca  do  gniazdowania.  Rośliny  również,  tylko  ich  wojny  są  ciche  acz  często  nader
spektakularne. A jak one to robią? Torują sobie drogę do światła poprzez szybki wzrost i ocienienie
konkurentów lub nawet stosują metody chemiczne. Zwierzęta natomiast aktywnie przepędzają ze
swojego  rewiru  konkurentów z  tego  samego gatunku lub  innych  o  podobnych  zapatrywaniach
kulinarnych. 
Druga grupa dotyczy zachowań na poziomie pokarmowym, kiedy to jeden organizm pożera drugi.
Istnieje  wiele  gatunków roślin,  które  z  uwagi  na deficyt  pewnych składników mineralnych  lub
strategie ewolucyjne obrały taki tryb życia. Również u nas możemy spotkać rośliny drapieżne jak
rosiczki pozyskujące azot z owadów, kaniankę pasożytującą na pokrzywie czy jemiołę na wielu
gatunkach drzew liściastych czasem też na iglastych. Rośliny są grupą organizmów narażaną ze
wszystkich  stron  na  szybkie  lub  powolne  zjadanie  ich  przez  inne  gatunki  zwierząt,  grzybów,
bakterii, pierwotniaków czy wirusów i wiroidów. W przypadku tych dwóch ostatnich owo zjadanie
jest  nader  subtelne  albowiem  dotyczy  wykorzystania  procesów  metabolicznych  gospodarza.  Z
punktu widzenia jedzącego i jedzonego jedzący nie powinien doprowadzić jedzonego zbyt szybko
do  śmierci  zanim  jedzący  nie  rozmnoży się  i  nie  opanuje  kolejnego  żywiciela.  Taka  strategia
gwarantuje patogenowi zwiększanie zasięgu swojego występowania. W wyścigu zbrojeń pomiędzy
ofiarą a myśliwym ofiara musi być ewolucyjne o krok przed swoim oprawcą aby przetrwać. 
 
Odcinek 29 Zagrożenia dla bioróżnorodności na obszarach wiejskich
Lokalizacje nagrań – Ogród Botaniczny w Niegoszczy, obszary wiejskie w okolicy
Prowadzący – Paweł Kaźmierski
Termin nagrania – wrzesień 2022
W tej części programu będziemy prezentować i omawiać kilka zagrożeń dla bioróżnorodności na
terenach  pozornie  bezpiecznych  dla  świata  ożywionego.  Współczesne,  wielkopowierzchniowe,
wyspecjalizowane gospodarstwa rolne owszem są źródłem dużej ilości stosunkowo taniej żywności
ale odbywa się to kosztem środowiska naturalnego. Cierpi na tym organizm glebowy narażony na
promieniowanie UV i erozję pozbawiony stałej okrywy roślinnej na gruntach rolnych. Chemizacja
rolnictwa  wyjaławia  jednostronnie  organizm  glebowy  a  orka  zaburza  procesy  oddychania
tlenowego  i  beztlenowego  w  glebie.  Stosowanie  pestycydów  przyczynia  się  do  powstawania
odpornych  form  patogenów  i  organizmów  niepożądanych.  Uprawa  obok  siebie  odmian
heterozyjnych  i  lokalnych  odmian  populacyjnych  tych  samych  gatunków  roślin  użytkowych
zmienia jakość genetyczną tych drugich. Insektycydy ograniczają populację pożytecznych owadów.
Wprowadzanie obcych gatunków roślin użytkowych do masowej produkcji rolniczej, ogrodniczej
lub szkółkarskiej może odbić się nader niekorzystnie na bioróżnorodności lokalnych siedlisk. Wraz
z  przemieszeniem  materiału  rozmnożeniowego  roślin  istnieje  spore  prawdopodobieństwo
zawleczenia nowych gatunków patogenów i  samoistne krzyżowanie  się  z  lokalnymi  gatunkami
dotyczy to szczególnie grzybów i bakterii. 


